
OPIEKA PIELĘGNIARSKA - W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH 

 

- Opieka pielęgniarska sprawowana jest w szkole w sposób ciągły - 

mówi pielęgniarka Beata Śliwińska -  Na bieżąco wykonywane są 

badania przesiewowe, np. pomiar ciśnienia, tętna, waga ciała, 

wzrost, ocena wzroku, słuchu, postawy. Istotne są również treści 

dotyczące zdrowego stylu życia – higieny, odżywiania, aktywności 

fizycznej i umysłowej oraz odpoczynku. Zdarza się, że zalecam 

rodzicom konsultacje specjalistyczne i cieszę się, że mogłam pomóc. 

 

STOŁÓWKA - NIKT NIE WYCHODZI STĄD GŁODNY 

 

- Ze stołówki korzystają przede wszystkim dzieci ze szkoły 

podstawowej i zespołów edukacyjno-terapeutycznych – relacjonuje 

pracownica kuchni Agnieszka Gnyś -  Jadają tu śniadania, a około 

65 osób spożywa  przywożone do szkoły cateringowe obiady. To dla 

nich bardzo ważny posiłek. 

- Młodzież  ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy realizuje  w 

jadalni praktyki - dodaje opiekunka Iwona Paluch - wiemy, że są 

absolwenci, którym  pomogło to  w  znalezieniu pracy. 
 

A TO CIEKAWE… 
Najdłużej, bo ponad 30 lat w Zespole Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego pracują panie: 

Wiesława Giza, Magdalena Majewska i Małgorzata Szwed. 

- Zmieniają się czasy, dyrektorzy, opcje polityczne, a Panie cały czas „na posterunku”. Jaka jest 

tajemnica tak długiego stażu pracy w jednej placówce? 

- To żaden sekret. W naszej pracy najważniejsi dla nas są nasi uczniowie, nie żadne „opcje”, to cała 

tajemnica - uśmiecha się Małgorzata Szwed - Banalne, ale prawdziwe. 

- Myślę, że ważne są predyspozycje osobiste - dodaje Wiesława Giza - umiejętność współpracy z 

ludźmi, dystans do siebie i innych, równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym. 

 

Najkrócej zatrudnione są  panie: Małgorzata Abramczyk-Maglakelidze,  Marta Parchan i 

Małgorzata Rafalska. 

- W Zespole Szkół im. H. Szczerkowskiego uczą się dzieci i młodzież z różnymi, nierzadko bardzo 

poważnymi problemami. Co skłoniło Panie do podjęcia tej  trudnej, czasami mało efektywnej pracy? 

- Głównym powodem były moje zainteresowania - mówi Małgorzata Rafalska - uczestniczenie w 

szeroko rozumianym rozwoju dzieci, pozytywne wpływanie na ten rozwój, stymulowanie go. 

- Dla mnie to rodzaj wyzwania, ale również chęć niesienia pomocy innym - dodaje Marta Parchan. 

- Dzięki tej pracy mogę propagować wśród uczniów taniec, który ma  duże działanie usprawniające i 

terapeutyczne, no i jest moją pasją - uśmiecha się Małgorzata Abramczyk- Maglakelidze. 
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Kochani! Nasza Szkoła to miejsce, w którym 

wspólnie przeżywamy życie, nieustannie 

odkrywamy w sobie swoje pasje i talenty. 

Tak naprawdę każdy z nas jest niepowtarzalny 

i wyjątkowy. W tym szczególnym dniu 

chciałabym z całego serca podziękować całej 

Społeczności Szkolnej. Wszystkim, którzy 

tworzyli wcześniejszą historię i Wam Kochani, 

którzy aktualnie zapisujecie jej kolejne karty. 

 

Z okazji Jubileuszu życzę społeczności 

szkolnej siły do pokonywania barier – 

tych zewnętrznych, ale i tych własnych, 

wytrwałości w dążeniu do nieustannego 

rozwoju i… uśmiechu na co dzień! 
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WCZESNE WSPOMAGANIE - TERAPIA OD PIERWSZYCH LAT ŻYCIA  

 

- Od kilku lat prowadzone są w szkole zajęcia mające na celu 

kompleksową terapię dziecka od początku jego życia - mówi 

terapeutka Marta Orłowska - Zakres wspomagania dotyczy 

przede wszystkim motoryki, mowy, zmysłów - usprawniania 

widzenia, słuchu, dotyku, orientacji i poruszania się w przestrzeni. 

Zwracamy uwagę na samoobsługę  i ogólne funkcjonowanie dzieci. 

Zajęcia prowadzą specjaliści - psycholog, pedagog, logopeda, 

terapeuta integracji sensorycznej. 
 

SALA GIMNASTYCZNA, SIŁOWNIA, PLAC ZABAW - SPORT I REHABILITACJA 

 

- Sport, rekreacja, zabawa na świeżym powietrzu - każdy rodzaj 

aktywności fizycznej jest dobry - stwierdza trener Sławomir  

Chmura - Podoba mi się, że w szkole „stawia się” na sport. 

Uczniowie biorą udział w rozgrywkach, zawodach, olimpiadach. 

Uczą się rywalizacji i gry fair play, uczą się życia, współpracy. 

Niepełnosprawność nie jest przeszkodą. W szkole zorganizowane i 

realizowane są zajęcia z rehabilitacji ruchowej. Tu wszyscy mają 

szansę na sukces. 

 

WYPOSAŻONA W NOWE KOMPUTERY PRACOWNIA INFORMATYCZNA 

 

- Dysponujemy nowoczesnym sprzętem komputerowym i tablicą 

multimedialną, której zalet w odniesieniu do naszych podopiecznych  

nie sposób wymienić - mówi nauczycielka informatyki Beata 

Kula - Znakomite wyposażenie pozwala na zaproponowanie 

uczniom szerokiej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej. Dla wielu z 

nich lekcja to za mało, inni nie mają dostępu do Internetu w domu. 

Dlatego chętnie uczestniczą w zajęciach koła informatycznego. 

 

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA MULTIMEDIALNA Z DOSTĘPEM DO INTERNETU 

 

- Biblioteka to miejsce wyjątkowe - twierdzi bibliotekarka Joanna 

Cackowska - Spokój, cisza, odprężenie. Uczniowie wpadają  nie 

tylko po książki, ale ot tak, posiedzieć, opowiedzieć o swoich 

sprawach, czasami zwierzyć się. Tu nie ma miejsca na monotonię i 

szarzyznę. Powodzeniem cieszą się multimedia. Ważną sprawą jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu naszych uczniów, toteż 

przydałoby się odnowienie bazy multimedialnej w bibliotece i 

doposażenie czytelni w nowe komputery. 

 

WKROCZENIE W DOROSŁOŚĆ -  KWALIFIKACJE ZAWODOWE  

 

- W ponadgimnazjalnej szkole zawodowej kształcimy młodzież w 

dwóch kierunkach: kucharz i sprzedawca - opowiada nauczycielka 

zawodu Iwona Wojciechowska - Uczniowie odbywają praktyki w 

punktach gastronomicznych i w placówkach handlowych PSS 

Społem. Zdają państwowe egzaminy, uzyskując dyplom 

potwierdzający kwalifikacje w zdobytym zawodzie. To niezwykle 

ważne w dzisiejszych czasach. Dyplom zwiększa możliwość 

znalezienia pracy, zmniejsza zagrożenie bezrobociem. 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA - NIE MA SYTUACJI BEZ WYJŚCIA 

 

- Uczniowie lubią przychodzić do gabinetu psychologa! - cieszy się 

psycholog Grażyna Węgrzynowska - Brak lęku, sympatia i chęć 

„wygadania się” dzieciaków uważam  za swoje największe 

osiągnięcie. Pisanie opinii, wypełnianie formularzy, współpracę z 

PCPR czy ZUS traktuję jako zajęcia ważne, tym nie mniej 

priorytetowy jest dla mnie bezpośredni kontakt z wychowankiem i 

jego rodziną. Chciałabym  zawsze jak najlepiej potrafię służyć 

pomocą i  nigdy nie zawieść niczyjego zaufania. 
 

POMOC PEDAGOGICZNA - PROBLEMY SĄ PO TO, ABY JE ROZWIĄZYWAĆ 

 

- Wspomaganie rodzin w rozmaitych problemach codziennego życia, 

kryzysach, przewidywanie trudności i szeroko rozumiana profilaktyka, 

„oczy i uszy dookoła głowy” - to tylko niektóre aspekty naszej pracy - 

mówi pedagog Adrian Makar. 

- Tu nie ma miejsca na rutynę, każdy jest inny, trzeba go poznać i 

zastosować odpowiednie strategie-uważa pedagog Ewa Nartonowicz 

-wycofanych uaktywnić, nadpobudliwych wyciszyć – żartuje.  Dużą 

popularnością cieszy się prowadzona w gabinecie terapia zajęciowa. 
 

 REEDUKACJA - KAŻDY UCZEŃ ODNOSI SUKCES 

 

- Moja dewiza to: Każdy uczeń odnosi sukces! - mówi  

reedukatorka Anna Szpak-Koźmińska  - W pracowni otrzymują 

pomoc uczniowie z różnymi problemami edukacyjnymi, odnajdują 

tu swoje możliwości i stają się coraz mądrzejsi. Zgromadzone przeze 

mnie pomoce dydaktyczne  nie pozwalają im na nudę. Szczególnie 

interesująca dla uczniów jest praca z wykorzystaniem komputera i 

programów edukacyjno-terapeutycznych.  

 

LOGOPEDIA - MOWA JEST SZLACHETNYM KRUSZCEM 

 

- Praca logopedy obejmuje nie tylko korygowanie wad wymowy - 

stwierdza logopeda Marta Wolniewicz -  Główny  nacisk 

kładziemy na całościowy rozwój komunikacji, dlatego prowadzone 

są ćwiczenia słuchowe, oddechowe, wyrazistości wypowiedzi, 

budowania zdań oraz tworzenia dłuższej samodzielnej wypowiedzi. 

Uczymy dzieci używania poprawnych form gramatycznych i 

bogacimy ich słownik bierny i czynny. U dzieci niemówiących 

stopniowo wprowadzamy alternatywne metody komunikacji.  
 

ŚWIETLICA - CISZA BYWA TU NIEZMIERNIE RZADKO 

 

- Panuje tu zwykle gwar i ruch, każdy coś robi: układa, rysuje, 

maluje, wycina… W użyciu są wszelkie możliwe akcesoria 

plastyczno-artystyczne - przedstawia świetlicową codzienność 

Magdalena Majewska - Największym powodzeniem cieszą się 

puzzle i malowanki. Tematy  prac są czerpane z czytanych wspólnie 

wierszy i opowiadań. Uczniowie przychodzą do świetlicy także w 

celu odrobienia pracy domowej. Dlatego marzymy o drugim 

pomieszczeniu, aby sobie wzajemnie nie przeszkadzać. 

 


